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PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab 

PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og udbyde  

uddannelser og kurser i samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø til kommuner og regioner 

 

 PUF MED-underviser – en opgave for dig? 

 

PUF har behov for 10 nye PUF MED-undervisere. Har du lyst til at være én af dem? Som PUF 

MED-underviser skal du undervise på MED-grunduddannelsen og afholde supplerende MED-

uddannelse (MED-klippekortmoduler) for MED-udvalg i kommuner og regioner. Læs mere om 

PUF, MED-grunduddannelsen og MED-klippekortmoduler på www.puf.dk 

 

Jf. Rammeaftalens protokollat om MED-uddannelse skal underviserne på MED-uddannelsen 

kunne honorere følgende krav: 

 

 Kunne agere partsneutralt i undervisningssammenhæng. 
 Have et bredt kendskab til kommunale/regionale forhold (f.eks. fra forskellige arbejds-

pladser og/eller fra forskellige funktioner). 
 Have erfaring med samarbejde mellem forskellige fagområder i en kommune/region 

(f.eks. gennem arbejdet som tillidsrepræsentant, MED-medlem eller som leder). 
 

Hvervet som PUF MED-underviser er en spændende opgave, som giver dig masser af mulighed 

for personlig og faglig udvikling. Som PUF MED-underviser bliver du en del af et landsdækken-

de undervisernetværk og deltager i kompetenceudvikling i PUF Akademi.  

 

MED-udvalgene skal medvirke til at skabe gode rammer for samarbejde og opgaveløsning og 

samarbejde om at føre kommunen og regionens mål ud i livet. De har vigtige opgaver vedrø-

rende eksempelvis arbejdsmiljø og arbejdet med omstilling, udvikling og innovation af samar-

bejdet om kerneopgaven.   

 

MED-grunduddannelsen og MED-klippekortmodulerne skal klæde MED-udvalgene på til MED-

samarbejdet, så de kan bidrage til at styrke og udvikle det gode samarbejde på de kommunale 

og regionale arbejdspladser med fokus på: 

 

 Kvalitet i kerneopgaven 

 God økonomi 

 Trivsel hos de ansatte. 

 

Du bliver klædt på til opgaven som PUF MED-underviser i PUF Akademi. Uddannelse af nye PUF 

MED-undervisere afholdes den nye 8., 9., 10. januar og den 1.-2. marts 2018. PUF afholder 

udgiften til din MED-underviseruddannelse.  

 

Du skal gøre din ansættelseskommune/-region opmærksom på, at du ansøger om at blive 

PUF-underviser, således at I kan aftale, hvorledes din daglige leder kan tilrettelægge arbejdet i 

dit fravær. Der er tale om fravær fra arbejdspladsen uden løn i forbindelse med afholdelse af 

minimum 12 uddannelsesdage om året samt med løn i forbindelse med deltagelse i MED-

underviseruddannelsen og efterfølgende minimum to uddannelsesdage årligt i PUF Akademi. 

 

Hent ansøgningsskema her http://www.puf.dk/om-puf/ansoegning-til-puf-med-underviser  

Læs underviservilkår her http://www.puf.dk/om-puf/vilkaar-puf-med-undervisere    

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Hvis du er indstillet af din faglige organisation, skal 

du sende din ansøgning til den relevante person jf. nedenfor. Hvis du er indstillet af din ar-

bejdsgiver, skal du sende din ansøgning til KL eller Danske Regioner til den person, som er 

anført nedenfor. Når parterne har behandlet ansøgningerne, udpeger de i enighed de nye PUF 

MED-undervisere. 

 

http://www.puf.dk/om-puf/ansoegning-til-puf-med-underviser
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Du skal sende din ansøgning via mail senest den 1. november 2017.  

Se nedenfor, til hvem du skal sende din ansøgning. 

 

1. Er du indstillet af arbejdsgiveren i din kommune skal du sende din an-

søgning til: KL v/chefkonsulent Bente Hammer, bhm@kl.dk 

 

2. Er du indstillet af arbejdsgiveren i din region skal du sende din ansøg-
ning til Danske Regioner v/konsulent Clemens Etzerodt, cet@regioner.dk 

 

3. Er du indstillet af din faglige organisation skal du sende din ansøgning til  
den relevante person jf. nedenfor: 
 

a) FTF v/chefkonsulent Lars Nørskov, lakn@ftf.dk, hvis du er medlem af én organisation, 
som hører under FTF. 

b) LO v/konsulent Sanne Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk, hvis du er medlem af en organi-

sation, som hører under LO. 
c) Akademikerne v/konsulent Nicoline Jonasen, nj@ac.dk, hvis du er medlem af en or-

ganisation, som hører under Akademikerne.  

 

Du vil ultimo november 2017 få svar på din ansøgning om udpegning som PUF MED-

underviser. Du er velkommen til at kontakte PUF’s direktør Ulla Bertelsen for uddybende in-

formation om opgaver og vilkår for PUF MED-undervisere: T: 2916 2090, M: ub@puf.dk
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